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Magyar Vizsla Klub Egyesület 
Közgyűlés Jegyzőkönyv 

 
Időpont: 2022. 05. 27. 1700 
Helyszín: 1117 Budapest, Barázda u. 42. ÚJBUDA IRODAHÁZ 2. emelet 
 

A Közgyűlésen megjelentek száma 5 fő (a mellékelt jelenléti ív szerint), így a közgyűlés 

határozatképtelen. 

A megismételt Közgyűlés időpontja: 2022. 05. 27. 1730  
Helyszín: 1117 Budapest, Barázda u. 42. ÚJBUDA IRODAHÁZ 2. emelet 
A jelenlevő 7 fővel a közgyűlés határozatképes. 

Glavatity Gábor Elnök megnyitja a közgyűlést, ismerteti tervezett napirendet. (Meghívó 

szerint: 1. sz. melléklet) 

1. Közgyűlés határozat képesség megállapítása. 
2. Tisztségviselők megválasztása: 

a. Levezető elnök, 
b. Jegyzőkönyv vezető, 
c. Jegyzőkönyv hitelesítők. 

3. Elnöki beszámoló a 2021. évről, 2021. évi egyszerűsített éves beszámoló a közhasznúsági 
melléklet a Meghívóval együtt megküldve (2. sz. melléklet) 
4. Felügyelő Bizottság Elnöki beszámoló a 2021. évről 
5. Szavazás és határozathozatal a 2021. évi beszámolóról, az eredmény felhasználásról 
6. Felügyelő Bizottsági tag választás Dr. Tóth Balázs helyére 
7. Tájékoztatás a 2022. évre tervezett rendezvényekről, eseményekről (Vezetőségi Tagok) 
8. Tájékoztatás a Génmegőrzési programról (Gergelyné Zeitler Ágnes) 
 
1. Jelenléti ív, jogosultságok ellenőrzése, Levezető elnök, Jegyzőkönyv vezető, 

Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 
Glavatity Gábor Elnök megnyitja a közgyűlést, megállapítja hogy a jelenléti ív szerint 7 fő 
szavazati joggal rendelkező tag jelent meg. 
- A tagság javaslatot tesz a Levezető elnök személyére: Glavatity Gábort javasolják. 

1/2022. 05. 27. KGY Határozat: A tagság a javaslatot egyhangú igennel elfogadja. 

- A tagság javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető, illetve a két jegyzőkönyv hitelesítő 
személyére. Jegyzőkönyv vezetőnek javasolják Mármarosi Annát. 

2/2022. 05. 27. KGY Határozat: A tagság a javaslatot egyhangú igennel elfogadja. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolják Gergelyné Zeitler Ágnest és Péter Attilát. 

3/2022. 05. 27. KGY Határozat: A tagság a javaslatot egyhangú igennel elfogadja. 

 
2. Napirend ismertetése és elfogadása 

Glavatity Gábor ismerteti a meghirdetett napirendet, a tagság részéről egyéb javaslat nem 
merül fel. Glavatity Gábor határozati javaslatot terjeszt elő a napirend elfogadására. 
4/2022. 05. 27. KGY Határozat: A tagság a napirend javaslatot egyhangú igennel elfogadja. 
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3. Elnöki beszámoló a 2021-es évről, határozathozatal 

Glavatity Gábor összefoglalja az elmúlt év fontosabb eseményeit. 
A pandémia utáni első normális munkarendben lebonyolított évünk volt a 2021-es év. A tavalyi 
évre tervezett rendezvényeket maradéktalanul lebonyolítottuk, a megszokott magas 
színvonalon, magas érdeklődés mellett. Köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik ebben 
segítséget nyújtottak munkájukkal. 
Kiemelt rendezvényünk volt ismételten a Csehországban megrendezett Európakupa, melyen 
a klub által delegált magyar csapat 2. helyen végzett, valamint a Derby versenyzőnk 1. helyet 
szerzett. Ezen kívül a többi meghirdetett versenyünk is sikeres volt: Specmagyar, Tenyészetek 
kupája. 
A klub taglétszáma szintén növekedett a korábbi évekhez képest, mára megközelíti a 200 főt. 
Ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy fontos lenne a fiatalok bevonása, stabil szakmai 
utánpótlás kinevelése. Ezzel kapcsolatban számos fejlesztés is működik már, modernizáció a 
működésben, így pl. lehetőség van bankkártyás fizetésre a weboldalon, működik a FB oldal, 
online konferencia a vezetőségben, … 
Legfőbb saját bevételek: Tagdíjból és a Törzskönyvezésből befolyt összegek. 
A korábbi évekhez hasonlóan a dunavarsányi Önkormányzat ismételten anyagi támogatással 
segíti az Egyesület működését. 
Az adó 1%-ból befolyt összes 587 ezer Ft volt. 
Ezen kívül a Klub által előzetesen megfinanszírozott támogatott törzskönyvek ára is befolyt a 
Klub számlájára. 
Összességében pozitív eredménnyel zártuk az előző évet, összes árbevétel 3 millióról 6,9 
millióra nőtt, ezzel arányosan nőttek a kiadások is, az éves eredmény 101 ezer Ft volt. (2. sz. 
melléklet) Ennek visszaforgatásáról a Közgyűlés dönt. 
 
Glavatity Gábor határozati javaslatot terjeszt elő az elnöki beszámoló elfogadására. 
5/2022. 05. 27. KGY Határozat: A tagság a javaslatot egyhangú igennel elfogadja. 
 
4. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2021-es évről 

Maróti Béla FB elnök röviden összefoglalja a Felügyelő Bizottság éves munkáját. (FB beszámoló 
3. sz. melléklet) Maróti Béla ismerteti, hogy a FB tagjai folyamatosan figyelemmel kísérik a 
Klub tevékenységét, aktívan közreműködnek a működésben, mely során semmilyen 
szabálytalanság nem merült fel az elmúlt időszakban. A vezetőség az üléseit rendszeresen 
szabály szerint megtartotta, a szükséges döntéseket szavazás útján hozták meg. 

Glavatity Gábor határozati javaslatot terjeszt elő a FB beszámoló elfogadására. 
6/2022. 05. 27. KGY Határozat: A tagság a Felügyelő Bizottsági beszámolót egyhangú igennel 
elfogadja. 

 
5. Szavazás és határozathozatal a 2021. évi beszámolóról, az eredmény felhasználásról 

Glavatity Gábor ismerteti a 2021-es év gazdálkodási adatait, az Egyszerűsített Éves 
Beszámolót, valamint a Közhasznúsági mellékletet.  
Az adó 1%-ából eredő bevételünk 587 ezer Ft, ami a korábbi évhez képest emelkedett, ez 
örvendetes. Javasolja a 101 e Ft eredmény vagyonnövekménybe helyezését.  
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Glavatity Gábor határozati javaslatot terjeszt elő az Egyszerűsített Éves Beszámoló valamint a 
Közhasznúsági mellékletet elfogadására (2. sz. melléklet). 
7/2022. 05. 27. KGY Határozat: A Magyar Vizsla Klub Egyesület közgyűlése a 2021. évi 
beszámolóját és annak közhasznúsági mellékleteit megtárgyalta, az előterjesztésnek 
megfelelően egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadja az alábbi adatokkal: 

tárgyévi eredmény: 101.000,- Ft 
mérlegfőösszeg: 6.954.000,- Ft 
és dönt a tárgyévi eredmény vagyonnövekménybe helyezéséről. 
 

6. Felügyelő Bizottsági tag választás Dr. Tóth Balázs helyére 
Dr. Tóth Balázs felügyelő bizottsági tag lemondása okán az elnökség Király Gergő Józsefet 
javasolja a tisztség betöltésére. A jelölt korábbi írásos nyilatkozatában vállalta a jelölést (4. sz. 
melléklet) 
Glavatity Gábor határozati javaslatot terjeszt elő a Király Gergő József Felügyelőbizottsági 
taggá történő megválasztására. 
8/2022. 05. 27. KGY Határozat: A tagság Király Gergő Józsefet Felügyelő Bizottsági taggá 
egyhangú igennel megválasztja. 

 
7. Tájékoztatás a 2022. évre tervezett rendezvényekről, eseményekről (Vezetőségi Tagok) 

Csizmaziáné Varga Katalin beszámol arról, hogy a NÉBIH a tavalyi évben ismét ellenőrzést 
tartott az ETSZ-nél. Az ellenőrzés során mindent rendben talált. 
A pandémiának köszönhetően jelentősen emelkedett a törzskönyvezések száma. 
Mindösszesen 1250 db magyar vizslára kértek származási igazolást a 2 ETSZ-ben összesen, 
ebből 1088-at a MVKE-nél igényeltek. Ebből 26 db regisztrációs lap volt. Ez összesen 119 
bejelentett almot jelent az Egyesületnél (további 18 alom az OVK-nál). 
Az év során 10 db honosítás történt. 
Tenyészkanok statisztikája: 9 x 2 kan fedezett, 6 x 1 kan, 5 x 3 kan, 4 x 2 kan, 40 kan 1 x fedezett. 
2 kennelben volt 9 alom, 2 kennelben 6 alom, 1 kennelben 5 alom, 1 kennelben 4 alom, 3 
kennelben 3 alom, 16 kennelben 2 alom, 49 kennelben 1 alom. 
 
Péter Attila tájékoztat a 2022-es kiemelt rendezvényeinkről. A szervezési munkák jól haladnak, 
az Európakupa helyszíne és infrastruktúrája biztosított, előzetes jelentkezések szerint 67 kutya 
részvétele várható. 
A Kolossy Gábor emlékverseny idén új helyszínen: Dunavarsányban kerül megrendezésre. 
A Hortobágy kupa a korábbi évekhez hasonlóan a megszokott helyszínen kerül 
megrendezésre. 
 
8. Tájékoztatás a Génmegőrzési programról (Gergelyné Zeitler Ágnes) 

A magyar vizsla géntérképének meghatározása nagyon jó ütemben halad. A kezdeményezés 
indulása óta 6000-nél is több minta került be a Haszonállat Génmegőrzési Központba, ennek 
köszönhetően a magyar vizsla géntérképe jelenleg a legpontosabb a világon. A HGK további 
közel 150 kutya vérmintáját kérte lehetőség szerint, ezeknek a begyűjtése folyamatos, de az 
adatbázis már így is a világon a legteljesebbnek mondható, melynek összegyűjtésében 
Egyesületünk is aktívan közreműködött. A NÉBIH-hez leadott vérmintákhoz a HGK nem fér 
hozzá, így az egyedektől új mintavétel szükséges. 
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Glavatity Gábor határozati javaslatot terjeszt elő a vezetőségi tagok beszámolóinak 
elfogadására. 
9/2022. 05. 27. KGY Határozat: A tagság a vezetőségi tagok beszámolóit (Csizmaziáné Varga 
Katalin, Péter Attila, Gergekyné Zeitler Ágnes) egyhangú igennel elfogadja. 

 
A tagság részéről további javaslat nem merül fel, Glavatity Gábor a Közgyűlést 18:30-kor 
lezárja. 
 
Budapest, 2022. május 27. 
 
 
    .        

Glavatity Gábor      Mármarosi Anna 
           elnök                 jegyzőkönyvvezető 

 
    .        
     Gergelyné Zeitler Ágnes      Péter Attila 

jegyzőkönyv-hitelesítő         jegyzőkönyv-hitelesítő 


